Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2009.(III.11.) számú rendelete
A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Répáshuta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Önkormányzat) a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján a helyi társadalom
művelődési érdekeinek a helyi sajátosságoknak figyelembevételével – a helyi közművelődési
tevékenység önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:
I.

FEJEZET
1. §.
Helyzetelemzés

(1) Településszerkezet:
Répáshuta Község Miskolctól nyugatra a Bükk-hegység egy völgykatlanában fekszik
festői környezetben a tengerszint felett 600 m átlag magasságban.
(2) Demográfiai jellemzők:
A község lélekszáma 516 fő. Az általános iskolát végzettek aránya évek óta 100 %-os,
egyre több a közép- illetve főiskolát illetve egyetemet végzettek száma.
(3) Gazdasági foglalkoztatási helyzet:
Munkalehetőség a településen kevés – az önkormányzat, illetve az általa fenntartott
intézményeken kívül néhány vállalkozó és az erdészet biztosít munkalehetőséget. Ipari
vagy mezőgazdasági üzem nincs. A munkanélküliség aránya az országos átlagnál
alacsonyabb.
(4) Művi környezet:
A település jól kiépült közműi és intézményi infrastruktúrával rendelkezik.
Telefonhálózat, víz-, illetve szennyvízhálózat, valamint az általános iskola és óvoda,
orvosi rendelő, faluház, könyvtár, teleház, növelik az itt élők komfortérzetét.
(5) Répáshuta kulturális adottságai, művelődési hagyományai, szokásai, a jelenlegi
közművelődési tevékenység gyakorlata:
A helyi közművelődési és könyvtári tevékenységet mellékállású szakember végzi.
A helyi hagyományokra épülve rendszeres programok szerveződtek, kisközösségek
alakultak (tánccsoport, hagyományőrző klub).
Ismeretterjesztő előadások, néptáncbemutatók és egyéb szórakozási, szabadidő eltöltését
szolgáló programok kerülnek megrendezésre a különböző korosztályok számára.
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(6) 1A közművelődés intézményi, szervezeti bázisai:
Mozgó könyvtár, faluház, teleház, művelődési ház, közösségi színtér, tájház.
Működik a községben általános iskola, óvoda, ezekhez külön tornaterem tartozik.
A községben alapítvány, egyesület működik, melyek szerves részét képezik a község
közéletének.

II.

FEJEZET
2. §.

A közművelődési rendelet kiemelt céljai
-

-

-

-

-

1

a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása
lehetőség szerinti fejlesztése,
a lakosság élet és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak
fejlesztése,
a munkanélküliség csökkentéséhez a humán erőforrás fejlesztése,
a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom
fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése, a helyi
társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a
lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő,
természetbarát közösségek szervezése, támogatása, helyi kitüntetések, díjak alapítása,
a nemzetiségi, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, hagyományainak
gondozása,
az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek,
közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása,
az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök,
műhelyek, alkotó táborok létesítése, segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók
szakmai támogatása, a rekreáció vonzó lehetőségének megteremtése, szórakozási és
közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele,
találkozók, bemutatók kiállítások rendezése, kapcsolatépítés és ápolás a szomszédos
települések kulturális csoportjaival, intézményeivel, egyesületeivel a kulturális
turizmus támogatása,
a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
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III.

FEJEZET
3. §.

A település közművelődési feladatainak meghatározása
(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok
életminőségi és életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek.
- a helyi lakosság élet és munkaképességének növelése érdekében a munkanélküliek
számára képzési lehetőség, a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú,
praktikus tanfolyam bemutató, akció szervezése,
- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül nyelvi, számítástechnikai,
környezetnevelő, képességfejlesztő tanfolyam szervezése,
- a mentális kultúrát,
önismeretet fejlesztő alkalmak szervezése, bemutatók,
konzultációk, fórumok kínálata, természetbarát, környezetvédő közösség életre hívása,
népszerűsítése, segítése,
- aktuális kérdésekről szellemi és vitafórum kínálata,
(2) Répáshuta környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
- a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának
adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, lokálpatriotizmus erősítése érdekében,
helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
hatékonyságának segítése, helytörténeti település ismertető kiállítás, helyi ünnepi
alkalmak biztosítása, műsorok , bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezése,
- a közösségi emlékezet gazdagításához, a kulturális élet eseményeiről dokumentumok
gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei,
kiemelkedő személyiségei tevékenységeinek méltatása, tekintélyének ismertté tétele,
kiállító hely létesítése, védett épületek kijelölése szerepük növelése.
(3) Az egyetemes, a nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása:
- a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok az élet
minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények
megéléséhez, az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi,, az ökológiai kultúra értékei
megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások
kínálata, irodalmi estek szervezése,
- népdal, néptánc, tárgyalkotó, stb., hagyományőrző közösség életre hívása,
működtetése, segítése, találkozók rendezése,
- a nemzeti, nemzetiségi és helyi ünnepek, évfordulók, a világi- és egyházi
hagyományos ünnepek közismertté tétele a közművelődés lehetőségeivel,
élményeinek gazdagítása,
- a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturális
lehetőségek szervezése,
- a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi kulturális turizmus
lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatása,
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása:
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amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése,
a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, zene-,
táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek
fejlesztéséhez nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók,
kiállítások szervezése,
a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai
támogatásának biztosítása,

(5) A
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése.
- a település civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik
támogatása, számukra igény szerint fórumok, bemutató estek, közös akciók
szervezése,
- a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különböző
funkciójú érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezése, különböző civil
közösségek között együttműködés kezdeményezése,
- a különböző rétegek és korosztályok ismerkedési alkalmainak támogatása,
- az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek
gondozása, intézményi segítése,
- a közösségi akciókhoz téri, tárgyi feltételek, közismertté tételükhöz módszerek
ajánlása, a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésekről,
pályázati lehetőségekről információk kínálata.
(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
- a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása,
- kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutatóbázisaival, a
szomszéd települések kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a szlovák
testvértelepüléssel és külföldi közösségekkel egyaránt, stb.
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörökben:
- a közművelődési intézményben, a közösségi színtérben, a polgárok tájékozódásához, a
közösségi művelődéshez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és reakciójához, a
célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott
tevékenységet segítő animáló szakember biztosítása:
(8) Egyéb működési lehetőségek biztosítása, feladatkörben:
- információk gyűjtése, és közismertté tétele, a település oktatási, közgyűjteményi,
egyházi intézmények által kínált művelődési lehetőségekről,
- a lakosság különleges kulturális értékeinek bemutatásához alkalmak biztosítása, a
település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, közhasznú
kiállítások rendezése, a hazai, külföldi kulturális eseményekre, műemlékekhez
múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra, turistautak lehetőségeinek kínálata,
szervezése, tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről, a
helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése,
- a lakossági hirdetésekhez közművelődési, közösségi színtér biztosítása, jeles napok
aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése,
- fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőség kínálata, számítógép, adatbázis,
Internet használati lehetőségeinek biztosítása.
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IV.

FEJEZET
4. §.

A közművelődési feladatok ellátásainak szervezeti keretei:
A 3. §.-ban megfogalmazott közművelődési feladatokat az önkormányzat, szlovák kisebbségi
önkormányzat, civil munkacsoport, egyesületek, alapítványok látják el, melyhez segítséget
nyújt a Teleház korszerű műszaki infrastruktúrájával és szolgáltató rendszerével.

V.

FEJEZET
5. §.

Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái:
Az önkormányzat biztosítja a közművelődési intézmény fenntartási költségeit. A feladat
megvalósítás során biztosítja az adott művelődési forma közvetlen kiadásait.
Pályázati támogatások elnyerése esetén biztosítja a szükséges önerőt.
A finanszírozás a képviselő-testület által elfogadott éves költségvetés alapján történik.

VI.

FEJEZET
6. §.

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek:
Az önkormányzat a 3. §.-ban meghatározott közművelődési feladatainak megvalósítása
érdekében együttműködik a helyi, megyei regionális, országos kulturális, könyvtári, muzeális,
művészeti intézményekkel, egyházakkal, egyesületekkel, alapítványokkal.
7. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Répáshuta, 2009. március 11.

Mátrai Károly sk.

Dr. Hegyközi Béla sk.

polgármester

körjegyző

